ZAPISNIK I. REDNE SEJE IO OZS
četrtek, 11. 1. 2018 od 21.15 uri
Inštitut Jožef Stefan, Jamova ulica 39, Ljubljana

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika in realizacija sklepov IV. seje 2017 (28. 9. 2017)
2. Razpis Fundacije za šport
3. Tekmovalno-sodniška komisija
a. Potrditev regularnosti tekem
4. Razno
a. Koledar 2018
b. Svetovni dan orientacije

Prisotni člani IO OZS:
Ana Pribaković Borštnik (OK Azimut), Jaka Piltaver (OK Brežice), Janez Zavrl (OK Komenda), Matjaž
Draksler (ŠOK), Vlado Sedej (OK Azimut), Andrej Borštnik (OK Tivoli), Marko Dudić (OK Slovenj Gradec),
Miha Škarabot (OK Polaris), Igor Bončina (OK Azimut), Krešo Keresteš (OK Trzin), Jerca Bernik (ŠOK)
Odsotni člani IO OZS:
Hacin Kölner (OK Komenda), Urban Gregorc (PD Ajdovščina)

1. Pregled zapisnika in realizacije sklepov prejšnje seje IO OZS
Člani niso podali pripomb na zapisnik IV. seje 2017 IO OZS, ki je potekala 28. 9. 2017.
Sklep 7 (III. seja 2016): Klemen predlaga pripravo neuradnega zapisa napak, pripomb in priporočil
vezanih na organizacijo tekmovanja, ki ga pripravi sodnik neposredno po samem tekmovanju ter ga
predloži uradnemu zapisniku.
Ana P. B. prevzame koordinacijo in pripravo neuradnega sodniškega zapisnika.
Ana P. B. in Klemen K. se do naslednje seje IO dogovorita na kakšen način bo v prihodnosti potekala
priprava omenjenega zapisnika.
Klemen K. je pripravil osnutek dokumenta za zapis napak/dobrih praks na tekmah SOL/SSOL 2018. V
dokument je že vnesel svoja opažanja glede SSOL1 in predlaga, da to storijo tudi drugi (recimo sodnica,
...). Sicer pa je dokument na voljo na spodnji povezavi.
https://docs.google.com/document/d/1gr0rbSEykSwASHqZQY_Xt6wI4A7tZPWrroCQyGQpcj4/edit?u
sp=sharing
Sklep 1 (II. seja 2017): Izdelata se dva plakata z namenom informiranja tekmovalcev na šprint
tekmovanjih. Krešo K. Poskrbi za grafično ureditev in pridobitev ponudb za izdelavo le‐tega. Pred
dokončno izbiro izdelovalca se Krešo K. posvetuje z Ano P.B in Vladom S.

Sklep 2 (IV. seja 2017): IO pooblašča Ano P. B in Miha Š., da na podlagi predhodno posredovanih
sodniških poročil razglasita regularnost tekem SOL 6 in SOL 8.
Sklep je bil realiziran.
Sklep 3 (IV. seja 2017): Kategorija MŽ10 se pri vodenju evidence lige loči po spolu. Poleg tega bo
kategorija Ž45 z novo tekmovalno sezono štela za posamezna državna prvenstva, pri čemer je
predhodno potrebno pripraviti dopolnitve pravilnika. Spremembi vezani na obe kategoriji začneta
veljati s tekmovalno sezono 2018.
Sklep je bil realiziran, in sicer s sprejetjem pravilnika na občnem zboru 2018, pri čemere začne pravilnik
veljati že v letu 2018.
Sklep 11 (IV. seja 2017): Igor B. do naslednje seje IO pripravi kratko poročilo o delu delovne skupine.
2. Razpis Fundacije za šport
Objavljen je razpis Fundacije za šport, pri čemer je rok za oddajo vloge ponedeljek, 22. 1. 2018.
Vlado S. je predstavil kdo bo pripravil vsebinske sklope za razpis, in sicer:
 Članska reprezentanca (Pre-O) – Krešo K.
 Mladinska reprezentanca – Jaka P.
 Razvijamo OT med mladimi – Tajda F.
 Orientacijski tek za vsakogar – Andrej B. in Vlado S.
 Tehnično področje – Klemen K.
Poleg tega je Vlado S. na kratko predstavil situacijo glede predaje knjigovodskega dela njegove funkcije
Urošu Buriču.
3. Tekmovalno-sodniška komisija
Sklep 1: Do naslednje seje mora TSK pridobiti vsa sodniška poročila. Soglasno sprejet.
4. Razno
a. Koledar 2018
SOM bo potekal 18. 11. 2018, in sicer na karti Zgonik in Krajna vas. Organiziral ga bo OK Azimut in FISO
FVG, traser bo Ivan Nagy.
Andrej B. poskrbi za objavo termina tekmovanja 3 regions CUP na spletni strani.
Sklep 2: V letu 2018 se višina štartnin za posamezna tekmovanja ne spreminja. Za otroške in mladinske
kategorije je višina štartnine na SOL in SSOL tekmovanjih 5 EUR. Za vse ostale kategorije pa je na SOL
tekmovanjih 10 EUR, na SSOL pa 8 EUR. V primeru, da se na SSOL za posamezne kategorije uporablja
Air Sport Ident, imajo le-te štartnino v višini 10 EUR. Soglasno sprejet.
b. Svetovni dan orientacije
Sklep 3: Koordinator Svetovnega dneva orientacije 2018 bo Matjaž Draksler. Soglasno sprejet.

Vlado S. je predlagal interni pogoj OZS za pridobitev sredstev v programu Razvijamo OT med mladimi,
in sicer na način, da mora klub sodelovati pri organizaciji oziroma izvedbi Svetovnega dneva orientacije.
c. Orientacist leta
Glasovanje vezano na prejemnike priznanj na prireditvi je potekalo preko korespondenčne seje, ki je
potekala 10. januarja 2018. Zapisniki seje je podan v prilogi.
Ana P. B. je vse prisotne na seji povabila na prireditev.
Sklep 4: IO se strinja, da OZS za namen izvedbe prireditve nameni 1.000 EUR. Soglasno sprejet.
d. Razno
Predstavniki klubov morajo do 19. 1. 2018 na AJPES-u poskrbeti za oddajo podatkov o »dejanskem«
lastniku kluba oziroma zakonitem zastopniku.
Sklep 5: OZS v letu 2018 za organizacijo tekmovanja DP šolsko nameni 500 EUR. Soglasno sprejet.
Sklep 6: V letu 2018 in do preklica se vse kilometrine v OZS obračunavajo v višini 0,20 EUR/km.
Soglasno sprejet.

Posebna planska seja bo potekala v soboto, 3. marca, po zimski ligi v Komendi. Naslednja IO seja pa bo
potekala v četrtek, 19. 4. 2018.

Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.
Zapisala: Jerca Bernik

